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 املقدمـــة

  املقدمة
  

نا حممد وآله وصـحبه  املني، والصالة والسالم على سيداحلمد هللا رب الع
  :أمجعني وبعد

مهم  ، حسن الوقع،فإن احلديث عن هذه املنطقة حديث حمبب إىل النفس
  :لثالثة أسباب وذلكجداً، 

دون أن تاريخ هذه املنطقة جيهله كثري من املسلمني اليوم وال يكا: أوالها
اً، ويكادون جيهلون متاماً حـال  ئا التارخيية شييعرفون عن علماء املنطقة ومد

  .تلك البالد، فكان من الواجب التبصري بشيء من ذلك، فكان هذا البحث
قد برز منها عشرات اآلالف من العلماء  -تركستان–املنطقة أن هذه  :الثاين

واملشايخ والفضالء والنبالء الذين كان هلم األثر العظيم على احلضـارة اإلسـالمية،   
، وتلك اجلهود الضـخمة  يف تارخينا يف جوانب عديدةصفحات وسطروا أروع ال

  .البد من احلديث عنها وتعريف األجيال ا
باب رد اجلميل هلؤالء الذين ضـحوا  من  عديعنها  يثاحلدأن : الثالث

وقدموا، وعادة النفوس أا حتب الوفاء، ويأسرها اإلحسان، لذلك فإين أظن أنه 
حتدث عن أجدادهم حديث التلميذ هل آسية الوسطى أن أيطيب إلخواننا من أ

  .عن شيخه، والطالب عن أستاذه
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   )١(.الذي دعاين لكتابة هذا البحثهذا ـ 
وأدعو مثقفي املنطقة خاصة، وكل مهـتم بتـراث التركسـتانيني    ـ 

 :أمرين وحاضرهم عامة أن يضعوا نصب أعينهم

إعادة كتابة تاريخ علماء املنطقة على وجه شـامل، والتنقيـب   : األول
وذلـك  ، ن أسدل عليهم ستار اإلمهال والنسيانممعن كثري من العلماء  نقريوالت

صـل ـا   ن هذه املنطقة على هيئة شاملة كاملة حىت تظهر إسهامات أهلنا يف
ستقبلية ضياء ونوراً على وتكون بني يدي األجيال احلالية وامل ،املاضي باحلاضر

  .طريق عودم لسابق أجمادهم
 ،نـاطق اليـوم  ل تثقيف وتعليم أبناء هذه املالبحث يف سب: ألمر اآلخرا

ما كانوا عليه من لها إىل وأه اليت تساهم يف عودة املنطقةالعوامل ودراسة كل 
، ويف األحـداث  مشاركة تامة إلخوام املسلمني يف فروع العلـم واملعرفـة  

  .واألحوال اليت تطرأ على بالدهم
هذان األمران أرى أما من أوجب الواجبات يف أعناق املسلمني عامة ـ 

 ا أجدادنا،ألحفاد الذين علمو نقدمهأقل شيء  وأهل العلم والفضل خاصة، وهو
  .نوا م أميا عنايةذبوهم، وربوهم، وعوه

                                                
بعنوان  ٢٠٠٦-١٤٢٧ هذا حبث أعددته للمشاركة يف مؤمتر أقيم يف قزقستان مبدينة أملآتا سنة) ١(

نبذة عن أهـم مـدن تركسـتان    : والشق اآلخر من الكتاب. آسية الوسطى بني املاضي واحلاضر
التارخيية كان أيضاً حبثاً أعددته للمشـاركة يف مـؤمتر أقـيم يف طشـقند بأوزبكسـتان سـنة       

١٤٢٨/٢٠٠٧.  
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 املقدمـــة

وقد اقتصرت يف عرضي للمدن األزبكية على أشهرها وأمهها مما بقي إىل 
اآلن، أما الباقي على هيئة أطالل ومن املهم ذكره فقد أوردته يف آخر البحث، 

  .واهللا املوفق
، طرقاً لباب قد أغلق منذ مئات السنواتيكون  ولعل هذا البحث املوجز

يأذن بفتحـه  أن سامهت أحباث أخرى قبل هذا البحث يف طرقه فلعل اهللا  دوق
، واهللا املوفق للصواب، وهو حسيب ونعم الوكيل، وصلى اهللا وسلم قريباً إن شاء

  .على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني
  

  وكتبه
  حممد بن موسى الشريف

  

  com.hotmail@mmalshareef: الربيد اإللكتروين
  com.altareekh.www :املوقع على الشبكة
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  متهيد
  

املقصود بآسيا الوسطى املذكورة يف هذا البحث هو منطقـة تركسـتان   
:  قطعني، ترك، ستان ومعناهكون من متحتديداً، وهذا املصطلح مصطلح تارخيي ي

  .أرض الترك، وتنقسم إىل تركستان الشرقية وتركستان الغربية
ة آسـيا،  من قاراألوسط أما تركستان الغربية فهي تشغل الثلث الشمايل 

 ،ان شان، ومن الغرب جبال األورال وحبر قـزوين وحيدها من الشرق جبال تي
ـ زق: وهي اليوم اجلمهوريات اخلمس سـتان،  كتان، وطاجقستان، وأوزبكس

  .وقريغيزيا، وتركمانستان
أي مخـس  -مليون كيلو متر ١.٨وأما تركستان الشرقية فمساحتها ـ 

وهي أكرب أقاليم الصني، وسكاا من أجناس خمتلفة فمنـهم   -مساحة الصني
ق، واألوزبـك، والتتـار،   قـز والتركمان، وال ،اإليغور وهم أغلب السكان

غريب تركستان الغربية، ومن الشمال الشرقي والطاجيك، وحيدها من الشمال ال
  .الصينية، ومن اجلنوب أفغانستان وكشمري تبتمنغوليا، ومن الشرق أقاليم ال

األرض اجلديدة أو  يأ ،جنومسى  الصينيون تركستان الشرقية باسم سنكيا
يـر  ى مقاطعة مهمة مير ا طريـق احلر املستعمرة اجلديدة، وكانت فيما مض

  .بط الصني ببالد العامل القدمي والدولة البيزنطيةاملشهور الذي ير
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 متهيـــد

حم كثري، ويورانيوم، الطبيعية، وفيها نفط هائل، وف الثرواتبغنية  يوموهي ال
  .، وهذا هو سر استماتة الصني يف التمسك امن أفضل األنواع

تركستان مبكراً منذ القرن األول، وقامت فيهـا   إىلوقد وصل اإلسالم 
ا املغول الـذين  قلة بعد ضعف الدولة العباسية، مث سيطر عليهدول متعددة مست
  )١(.أسلموا فيما بعد

  
ومن املعلوم لدى القاصي والداين أن منطقة تركستان أجنبت أفذاذاًَ مـن  

وكان هلم أثر جليل علـى   ،العلماء العظام يف فروع العلم واملعرفة كلها تقريباً
كثري من هـؤالء العلمـاء    أمساء تاحلضارة اإلسالمية ال ينكر وال خيفى، وظل

اس مل يسـمع  خلواص ال ختفى عليهم، فمن من النمنطبعة يف أذهان العوام قبل ا
 يسمع بابن سينا، ملومن  -على سبيل املثال-باإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل 
  ...ومن مل يسمع بالترمذي، وهكذا 
ء العلمـاء  عن هـؤال علمية أكادميية وغريها : وقد جرت دراسات عديدة

األفذاذ وجهودهم لكن هذه الدراسات تعتريها بعض جوانب الـنقص، فمـن   
  : ذلك

                                                
مد علي البار اجلزء األول من كتاب الدكتور حم -يف تفصيل هذه الدول وأحواهلا-انظر  )١(
  ".املسلمون يف االحتاد السوفييت، عرب التاريخ"
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أو متوسطي  كانت تتناول املشهورين البارزين -غالباً-أن هذه الدراسات  .١
لبتة فقد كانـت الدراسـات   أا يشتهرومل  والذين الربوز، أما املغمورون

  .حوهلم قليلة جداً أو منعدمة
إذ كم دراسة مثالً  ؛تفتقر إىل الربط فيما بينها إن هذه الدراسات كانت .٢

تناولت اإلمام البخاري، هي مئات الدراسات لكن تظل مفتقرة إىل الربط 
نها وإكمال بعضها بعضاً، فمعظم هذه الدراسات كانت تبحـث  يفيما ب

 .، مع أن غالبها مكرورمل يبحث من قبل كأنهيف سريته حبثاً جديداً 

انب العلم وجزئية غري شاملة جل -يف معظمها- إن هذه الدراسات كانت .٣
بـاآلالف يف هـذه    ة ألكثر العلماء الذين كانواواملعرفة، وغري مستقصي

املناطق، وجرى أكثر توجه الباحثني حنو دراسات جزئية أدت إىل عـدم  
عنـد أكثـر   -ئك العلماء، وإىل جهل ظهور الصورة الكاملة جلهود أول

 .ي يف بناء األمة وحضارابإسهام أولئك الفعل -املسلمني

تحدث بنوع من الشمول عن علماء املنطقـة  تنعم كانت هناك دراسات 
كان املتناول من العلماء قليالً، وال يتجاوز املشـهورين أو املعـروفني،    لكن 

  .وكانت الدراسات تفتقر إىل العمق واإلحاطة
ية أو إىل لغـات  هناك دراسات باللغات املتعددة لكنها مل تترجم سواء إىل العرب .٤

إن األخرى، ومن بينها لغة سكان منطقة آسيا الوسـطى، بـل   املسلمني 
الدراسات العربية مل يترجم أكثرها إىل لغة سكان املنطقة، دع عنك أن 
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وباحثي تترجم الدراسات الغربية على سبيل املثال، وكذلك أحباث علماء 
 .املناطق مل تترجم إىل العربية إال نادراًهذه 

أدى إىل انقطاع وعدم تواصل بني هذه الدراسات ، وبالتايل إىل قلة وهذا 
 .استفادة الباحثني منها بل إىل جهلهم بأكثرها

 : له ما يلي كاًوأقترح عالجاً هلذا واستدرا

كتب التراجم القدمية اليت ترمجت للعلماء والـدعاة  مجيع استقراء . أ
الشخصيات اليت  ، واستخراج كلمن هذه املنطقةواملشايخ والفضالء 

  )١(.، وحصر كل ذلك حصراً علمياًوتراثهاخدمت األمة ودينها 
                                                

  :جاء يف شبكة إسالم أون الين مايلي )١(
عبد اهللا سعد رئيس الصندوق الدويل لإلمام البخاري بالقاهرة موسوعتني عن تـاريخ وعلمـاء   .أعد د

عدد جملداا حـىت اآلن إىل سـتة    وصل": علماء آسيا الوسطى"املسلمني يف آسيا الوسطى املوسوعة األوىل بعنوان 
جملدات، وقد طبعت باللغات احمللية للجمهوريات اإلسالمية، وال تزال حتت الطبع باللغة العربية، وقام املؤلف مبسـح  

من علماء املسلمني يف القرون %  ٣٥كتب التراث، وكتب األنساب، والفتوحات، واملعاجم، وتوصل إىل أن أكثر من 
بتهم بالد آسيا الوسطى اليت كانت تسمى تركستان أو بالد ما وراء النهر، ووصل العلمـاء الـذين   اخلمسة األوىل أجن

  .تناولتهم املوسوعة إىل ثالثة آالف عامل أجنبتهم أكثر من تسعمائة مدينة وقرية  يف مجهوريات آسيا الوسطى
سالم كشريعة وعقائـد وعبـادات و   أما املوسوعة الثانية فهي باللغة الروسية، وهي موسوعة ضخمة تتحدث عن اإل

أخالق وآداب، كما تتحدث عن التاريخ اإلسالمي والعامل اإلسالمي، وترجم منها حوايل مخسة آالف صفحة ـ أي  
حوايل عشرين جملداً ـ إىل اللغة العربية، واستعان املؤلف يف إعداد املوسوعتني ببعض الدارسني والباحثني املصـريني،   

  .سيا و اجلمهوريات اإلسالميةوبعض املترمجني من رو
موسوعة علماء آسيا الوسطى، وأرجو أن يطلع أهل اجلمهوريات التركسـتانية  : وهذا خرب رائع خاصة يف شقه األول

  .على هذه املوسوعة ويستفيدون منها يف بعث سري علمائهم من جديد
ء مل يسمع أكثر املسلمني بأمسائهم على أنه مل يستوعب لكنه رقم ضخم، وأجزم أن أكثر هؤال -٣٠٠٠-وهذا العدد 

  .ومل يعرفوا سريهم وال جمهودام يف إقامة حضارة اإلسالم
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استقراء مجيع الدراسات احلديثة بكل اللغات اليت درست علماء هذه . ب
بـل   ،املنطقة وإسهامام يف احلضارة اإلسالمية وتاريخ هذه األمة ايدة

قطة األخرية مهمة إسهامام يف إنشاء احلضارات العاملية آنذاك، وهذه الن
  .جداً
، يظهـر  االستقراءينعمل دراسة جادة موسعة تعتمد على هذين . ـج

معها حجم هذا اإلسهام الضخم ومكانه من تاريخ األمة وحضارا، ومن 
  .مث ترمجة هذه الدراسة لكل اللغات احلية

االستفادة من هذه الدراسة لوضع لبنات جيدة تسهم يف إعادة البنـاء  . د
يف هـذه   األجيالذه املنطقة يف خمتلف جوانب املعرفة، وإشعار العلمي هل

البالد بعظمة أسالفهم على وجه تام وشامل مما يكون له أكرب األثـر يف  
  .دفعهم إىل املعايل وشعورهم بالعزة ذا التراث وهذا الدين العظيم

سباب الـيت أدت   هذه الدراسة بالبحث هو دراسة األوالذي سأقصده يف
عدد العلماء يف املنطقة مقارنة مبا كان يف ماضيها، وحمدودية علـم   إىل ضمور

أكثرهم ووعيهم، وسبل النهوض بأبناء املنطقة من جديد ليبذلوا كمـا بـذل   
  .عني ومنتجنيدأسالفهم وينتجوا ويبدعوا كما كان أسالفهم مب

علماء آسية الوسطى بني املاضـي  :  يف هذا البحث-واملقصود باملاضي 
هو املاضي القريب وهو ما كان عليه العلماء املسـلمون يف بدايـة    -واحلاضر

العهد السوفييت خاصة وبداية الغزو الصيين لتركستان الشرقية وسيطرم عليها، 
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واملقصود باحلاضر هو حاضر هؤالء العلماء منذ بداية استقالل اجلمهوريات إىل 
  .خاصةاآلن، وحاضرهم يف تركستان الشرقية يف السنوات األخرية 

أما الشق اآلخر من البحث فيعرف باملدن املشهورة يف تاريخ اإلسـالم،  
واليت بقيت إىل يوم الناس هذا، وأكثر هذه املـدن إمنـا هـو يف مجهوريـة     
أوزبكستان، فسآيت على أمساء هذه املدن وأهم علمائها، وحاهلا اليوم، إن شاء 

  .اهللا تعاىل
، وألقيت هـذا  ١٤٢٨/٢٠٠٧وقد زرت أوزبكستان العام الفائت   

الشوق  البحث يف مؤمتر أقيم فيها، وال تسألوا عن سعاديت ذه الزيارة، وال عن
الكبري الذي أكنه يف صدري ألهل هذه البالد وملدا التارخيية الرائعـة، فكـم   

وترمذ، ) بالد الشاش(حدثتين نفسي بالوقوف على خبارى، ومسرقند، وطشقند 
وأندجيان وغريها من مدن هي معاهد اإلسـالم،   ومننكان، ومرغالن، وفرغانة،

وموئل األعالم، وألمساء علمائها صدى يتردد يف جنبات الزمـان، وهلـم يف   
النفوس والعقول تبجيل واحترام، ال ينخرم باخنرام األيام، فكانت زيارة تلـك  
املغاين، والوقوف على تلك املباين رغبة دفينة تتردد يف صدري حيناً بعد حني، 

أذن اهللا ذه الزيارة، وأسأله تعاىل أال جيعلها آخر العهد بتلك الديار، وأن حىت 
  .مين علي بتجديد الصلة آناً بعد آن
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وغالبـها يف أوزبكسـتان   -وقد اقتصرت يف عرضي للمدن التركستانية 
كان على أشهرها وأمهها مما بقي إىل اآلن، أما الباقي على هيئة أطالل و -اليوم

  .قد أوردته يف آخر البحث، واهللا املوفقمن املهم ذكره ف
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  أسباب تارخيية: املبحث األول
  

  :قلة التواصل الثقايف بني األجيال: طلب األولامل
عاشت أجيال يف آسيا الوسطى منقطعة عن تاريخ علمائهـا وسـريهم   
تقريباً، إذ مل يكن هناك جسر ممتد بني القرون الوسطى واألوىل اهلجرية وبـني  

  .القرون املتأخرة، وسبب ذلك يعود إىل عوامل ثالث يف ظين واهللا أعلم
  :الكتب وقلة الباقي منها ضياع :لعامل األولا

  : وهذا يتضح يف النقاط التالية
وضياع سريهم بسـبب   ،لماءتلف آالف الكتب اليت ترمجت للع. أ

حىت الغزو  تعرض املنطقة للحروب املتكررة من التتار ومن جاء بعدهم
  .الروسي

مل يتـرجم إىل لغـات    ـعلى قلتها   ـما بقي من هذه الكتب  . ب
يري احلرف العريب إىل احلرف الروسـي، كمـا   ، وذلك بعد تغاملنطقة
  .سيأيت
قلة عدد التراجم اليت ترمجت لسري املتأخرين من العلماء واملشايخ . ج

  .والدعاة والفضالء
قلة عدد املطبوع من هذه الكتب، فقد ظلت املخطوطات عرضـة  . د

  .للسرقة والضياع عرب القرون
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  :مع العامل اإلسالمي يفالتواصل الثقاقلة أو انعدام  :الثاينالعامل 
اليت تتحدث عن  استرياد الكتب نعونوالصينيني كانوا مي وذلك أن الروس
فكـانوا ال يسـمحون   ، أما الـروس  من العامل اإلسالمي علمائهم ومناطقهم

ـ    ال مبتخصيص مبالغ بالعملة األجنبية الصعبة لشراء مثل هـذه الكتـب أل 
بل تعـدى   )١(ه من وسائل اإلنتاجونبالعمل اإلسالمي عموماً وال يعد ونيعترف

شيء منـها وذلـك يف    بيدهاألمر إىل مصادرة الكتب واملصاحف ومعاقبة من 
  .، وأما اآلن فالوضع بعد سقوط االحتاد السوفييت أفضل)٢(م١٩٤٠سنةقانون 
الصينيون فيمنعون منعاً باتاً دخول الكتب اإلسالمية إىل تركسـتان   ماوأ

لو عن طريـق اإلهـداء، فقـد    وصلت إىل احلدود لو و االشرقية، ويصادرو
صادروا الترمجة اإليغورية ملعاين القرآن الكرم اليت طبعت يف جممع امللك فهد يف 
املدينة املنورة وشحنتها رابطة العامل اإلسالمي، وبلغ عددها ثالمثائة ألف نسخة 

التالوة يف ومنعوا استعمال أشرطة  اإلسالمية،، ومنعوا تداول الكتب واملواد !!!
  )٣(.السيارات واالجتماعات اخلاصة

  
  

                                                
 .٧٥: ، حممد ناصر العبودي "خبارى وما وراء النهر: يف بالد املسلمني املنسيني" )١(
  .٢٥٨: املصدر السابق )٢(
 .٤٩" : البالد اإلسالمية املنسية: تركستان الشرقية" )٣(
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  :حتويل اخلط من العربية إىل الالتينية: العامل الثالث
م قراراً بتحويل حروف هجـاء  ١٩٢٥أصدرت السلطات الشيوعية سنة 

اليت هي لغة مسـلمي   -العربية  اليت تكتب باحلروف - تائيةغاللغة التركية اجل
وقد طبق هذا القرار علـى مـرحلتني    )١(ةتركستان إىل حروف اهلجاء الروسي

  )٢(.املرحلة األوىل حتويل حروف اهلجاء إىل الالتينية مث حولت إىل الروسية

يف االحتاد السوفييت اهلالك أم كانوا قد غـريوا   املسؤولنيوبلغ من دهاء 
م يف مسألة الكتب اإلسالمية واملصاحف واألنشطة ١٩٦٥سياسام بعد سنة 

أغراضاً إعالمية وإعالنية، فقد طبعوا املصاحف وبعض الكتب  مواليخدالثقافية 
اإلسالمية باللغة العربية بأعداد حمدودة الستعماهلا يف اإلهداء اخلارجي، ومنعوا 

  .تداوهلا لغري املنتسبني لإلدارات الدينية
لغات دف الدعايـة   بعدة" املسلمون يف الشرق السوفييت"روجوا لة و

  )٣(.موهيئا ن اإلسالمي ونشاط العاملني املسلمنيالدياعتناق الرمسية حلرية 
وعقدوا عدة مؤمترات إسالمية مثل املؤمتر اإلسـالمي مبناسـبة مـرور    

دولـة   ٢٥م واشتركت فيه ١٩٧٤سنة سنة على وفاة اإلمام البخاري ١٢٠٠
  .ورابطة العامل اإلسالمي وعدد من اهليئات اإلسالمية

                                                
 . ٣٣، "تركستان و الغزو السوفييت مسلمو ) "١(
، عبد احلميد جعفر "الفتح املبني، يف بعض أحوال اإلسالم واملسلمني يف االحتاد السوفييت" )٢(

 .١٨: الداغستاين 
 .٢٦٢ – ٢٦١: العبودي  ، حممد ناصر "خبارى وما وراء النهر) "٣(
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على إنشاء اإلدارة الدينية ملسلمي آسيا  ني عاماًومثل االحتفال مبرور ثالث
وكانـت كـل تلـك    ... ، وهكذا م١٩٧٦الوسطى وقازقستان يف طشقند 

  )١(.املؤمترات دعائية إعالنية

                                                
 .املصدر السابق )١(
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  :حماربة علمائهاعلى املنطقة و والصينيني سيطرة الروس: املطلب الثاين
ـ   السيطرة على قد استطاع الروس والصينيون ر املنطقة منذ وقـت مبك

وعاثوا  م١٨٦٠سنة ابتداًء من عليها أخذوا يف السيطرة أما الروس فقد نسبياً، 
ق  وعبثوا بعقائد أهلها، والذي سيفيها فساداً، وطمسوا تارخيها الفكري والثقايف

على النحو  معلماء املنطقة، وقد عبث الروس  أحوالالبحث من أجله إمنا هو 
  : التايل
  . والدعاة والصاحلني وكل عامل لدينهتشويه سرية العلماء العاملني .١

علنية وسرية للعلماء وملدرسي الدين يف مجيع  عقد الروس حماكماتفقد 
أحناء البالد التركستانية الغربية، وذلك بدعوى أم أعداء الشعب وحمرضـون  

باإلعـدام واالعتقـال   ضد النظام اجلماعي، وصدرت ضدهم أحكام متنوعة 
  )١(.ىل معسكرات السخرةواألشغال الشاقة والنفي إ

  :حتويل اخلط من العربية إىل الالتينية .٢
  .يف املطلب األولوقد سبق احلديث عن هذا آنفاً 

  : دهإضعاف العلماء الذين كانوا موجودين أثناء الغزو الروسي وبع .٣
عمد الروس إىل إضعاف العلماء الذين كانوا يقاومون غـزوهم بشـىت   

  : فمن ذلك ؛الطرق

                                                
 .٢٥٨: العبودي ، حممد ناصر "خبارى وما وراء النهر"  )١(
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واصل مع نظرائهم من علماء العامل اإلسـالمي عـن   منعهم من الت. أ
طريق منعهم من السفر واحلج، بل منع الروس العلماء خاصة والناس 
عامة من التنقل بني مجهوريات االحتاد السوفييت إال بتأشرية فما بالكم 

متاماً، ومل يكـن  فقد منعوه أما احلج  ؛السوفييت االحتادبالتنقل خارج 
وفد ال يزيد عدده عـن بضـعة   د السوفييت إال حيج من مسلمي االحتا

يف اإلدارات الدينيـة أو إمامـة   كلهم مـن العـاملني    عشر رجالً
  )١(.املساجد

  .دوماً باملكائد والدسائس إشغاهلم. ب
زلتهم من أعني الناس عن طريق استمالتهم أو اإليقاع ـإسقاط من. ج

أعضاء  ض املفتنيفقد كان بع والشبهات، م يف مستنقع الشهوات،
نشأ ستالني أربع إدارات دينية كـان  أو! يف احلزب الشيوعي األعلى

خلدمـة   لى املسلمني والتجسس عليهم وتـوجيههم هدفها التضييق ع
  )٢(.الشيوعية

  : إغالق املدارس اليت كانت خترج آالف العلماء. د

                                                
 .٧٧: ، حممد ناصر العبودي " خبارى وما وراء النهر" )١(
 .٢٥٨: املصدر السابق  )٢(



  
               ٢٠ 

 
  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

ألف مؤسسة تعليمية، وهذا  ةعشر أغلق الروس مخس م١٩٢٦سنة ففي 
  )١(.رج عشرات اآلالف من العلماءعدد هائل كان خي

  .ى املساجد وحلقات القرآن الكرميالتضييق التام عل. هـ
 وعشرين ألف مسجد خيدمها قرابة سبعةأغلق الروس  م١٩٢٨ويف سنة 

  )٢(.يبقوا إال ألفاً فقطومل  وعامل مؤذنمخسة وأربعني ألف إمام و
وحولـوا   املساجد سلمت باإلغالق بل إن الروس دمروا أكثرهـا  وليت

  )٣(.ليلية ونواد وإسطبالتبعضها إىل مستودعات 
التضييق علـى   معناهأن التضييق على املساجد على هذا النحو شك وال 

وذلك ألن املساجد هي احللقة األهم يف  ؛العلماء، ومنعهم من االتصال بالناس
  .اتصال املشايخ بعامة املسلمني

كنها من املساجد ل بفتح عدد حمدود م١٩٨٦ـ١٩٦٥وقد مسح بني سنة 
ية والستقبال الضيوف من العامل اإلسالمي، وملا ظلت يف معظمها ألغراض الدعا

فتحوا ما فتحوا منها زعموا أا مراكز ترفيهية واجتماعية للمسلمني املتقاعدين 
واملسنني والعجزة لقضاء أوقات فراغهم، وممارسـة نشـاطام االجتماعيـة    

  )٤(.!!والثقافية
                                                

 .٢١:، الداغستاين "الفتح املبني" )١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .٢٥٨: ، حممد ناصر العبودي "خبارى وما وراء النهر" )٣(
 .٢٦١: ، حممد ناصر العبودي"خبارى وما وراء النهر)"٤(
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كان عدد املساجد املفتوحة يف طشـقند   م١٩٨٦/هـ١٤٠٦وإىل سنة 
ة العظمى من يلكن الغالب )١(املغلقةمسجداً من مئات املساجد ) ١٥( وضواحيها

  )٢(.املصلني إمنا هم من كبار السن واملتقاعدين وقلما يوجد بينهم شاب
وبصورة عامة كان الشيوعيون يصادرون املساجد مث ال يسمحون بإعادة 

ذلك احلال يف بناء وبإذن خاص، وبتعقيدات كثرية، ك دد قليل جداً،الفتح إال لع
، مساجد بعيدة فإم ال يسمحون بذلك إال بشق األنفس وبشروط عسرة جداً

  )٣(.ويف املاضي مل يكونوا يسمحون أصالً ببناء أي مسجد
قتل العلماء وسجنهم وتشريدهم وهذا حدث ابتداء مـن سـنة    .و

الذين قتلهم السوفيت خبمسـني ألـف    وقدر عدد األئمة )٤(١٩٣٢
  )٥(.شخص

 )٦(محلهم على حضور لقاءات دورية مع االستخبارات الروسـية  .ز
وهذا يؤدي إىل جعلهم مطية لتنفيذ أغراض الروس ومن مث إسقاط مرتلتهم من 

  .أعني الناس

                                                
 .٩٠: املصدر السابق  )١(
 .املصدر السابق )٢(
 .٢٥: املصدر السابق  )٣(
 .املصدر السابق )٤(
 .٢٥٨: املصدر السابق  )٥(
 .وكالة األسوشيتد برس يف لقاء مع الشيخ عابد خان قاريناز اروف )٦(
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 :إلغاء احملاكم الشرعية .٤

تـام   ويف هذا إضعاف )١(ألغى الروس احملاكم الشرعية م١٩٢٤يف سنة 
 ٣٤٢للتعليم الشرعي، وملكانة العلماء والقضاة، ويف أوزبكستان فقط أغلقت 

  )٢(.م١٩٢٢حمكمة شرعية سنة 
  :مصادرة األوقاف اإلسالمية .٥

، واألوقاف مصدر القوة للعلماء، وجتعلـهم ال  )٣( م١٩٣٠وهذا مت سنة 
خيضعون للدولة وتضييقها فإذا ألغيت احتاج العلمـاء ودب فـيهم الضـعف    

  .ورواخل
  :إغالق املدارس اإلسالمية .٦
طبقات الشعب، فقـد أغلـق   من أهم وسائل نشر اإلسالم يف  املدارسو

 ٦٠٠مدرسة إسالمية، وأكثر من  ٦٣٠٠م ١٩٤١م إىل ١٩٢٩ة نسالروس من 
   )٤(.معهد إسالمي عال

وكل املدارس اليت افتتحت بعد ذلك يف االحتاد السوفييت كان لفتحها إذن 
رية عليا وظلت معظمها مسخرة ألغـراض دعائيـة   خاص من جهات استخبا

  .وإعالمية
                                                

 .٢٠: ، الداغستاين "الفتح املبني" )١(
 .٢٥٨: ، حممد ناصر العبودي "خبارى وما وراء النهر" )٢(
 .٢١: ، الداغستاين "الفتح املبني" )٣(
 .٢٥٨: ، حممد ناصر العبودي "خبارى وما وراء النهر" )٤(
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إىل قلة واضحة يف  التدريس والتضييق على املشايخ أدتوهذه املشقة يف 
و لتتضح الصورة أكثر أذكر أنه يف االحتاد . طلبة العلم واملشايخ يف تلك املناطق

لبخاري السوفييت كله مل يكن للمسلمني مدارس دينية خاصة؛ إال معهد اإلمام ا
طالباً فقـط، وهـؤالء     ٩٠وفيها ) ري عربم(طالباً فقط، ومدرسة  ٥٢وفيه 

الطالب حال خترجهم كان املتوقع منهم خدمة أكثر من مخسني مليون مسلم يف 
ل سارياً إىل  أوائل الثالثينات امليالدية، مـن  ااالحتاد السوفييت، وكان هذا احل

  )١(.القرن الفائت
م ١٩٤٨سنة  وقازقستانملسلمي آسيا الوسطى إنشاء اإلدارة الدينية  .٧

يـة الـدين   وذلك لتخدير الرأي العام بإيهامه أن الدولة تتـبىن حر 
ة وفروعها ا كان الغرض من إنشاء هذه اإلدارواالعتراف بالعلماء بينم

  )٢(.يف هذه اإلداراتهو احتواء املسلمني وممارسام اإلسالمية 
  :التركستان الشرقية

، ودار م١٧٥٩غزت األراضي التركستانية ألول مرة سنة وأما الصني فقد 
الصراع قرناً كامالً تقريباً إىل أن استطاع التركستانيون الظفر باستقالهلم سنة 

يـز  ، وأعلن احلاكم يعقوب خان مبايعته للسلطان العثماين عبـد العز م١٨٦٥
خان، مث بعد عشر سنوات احتلت الصني تركستان الشرقية، مث طردهم منـها  

                                                
  .٢٢٣: املصدر السابق  )١(
 .٢٥٩املصدر السابق ،  )٢(
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  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

وبعد عام واحـد  ، ، وأعلنوا كاشغر عاصمة للدولةم١٩٣٣التركستانيون سنة 
من استقالل تركستان احتلتها روسيا، وملا ضعفت روسيا أثناء احلرب العاملية 

ثار التركستانيون فنالوا  م١٩٤٤يف سنة والثانية استولت الصني على تركستان، 
ا حكومة االستقالل، ويف استقالهلم مث اجتمع عليهم الروس والصينيون فأسقطو

 ،القوات الصينية الشيوعية أرض تركسـتان الشـرقية   اجتاحتم ١٩٤٩سنة 
ونالـت   )١(،وبقيت تركستان الغربية يف يد االحتاد السـوفييت حـىت سـقط   

  .اجلمهوريات استقالهلا
، سقوط بالدهم بل استمر جهادهمبجهاد املسلمني ضد الصينيني  ينتهومل 

ـ ١٣٨٦سنة قامت ثورة عارمة قد فعلى سبيل املثال، يف مدينـة   م١٩٦٦/هـ
  .ألف مسلم ٧٥ استشهد على أثرها ،كاشغر

وأما ما عملته الصني من خطوات يف التضييق على العلماء فقد شابه ما ـ 
  :من ذلكفعمله الروس، 

ن البالد سواء للحج أو لغري ذلك، ومنـع  منع خروج العلماء متاماً م .١
وتغري احلال بعد ذلك لكن التغيري  )٢(.دخول األجانب إىل البالد متاماً

، فقد حددت عدد التركستانيني املسموح هلم باحلج بألف كان شكلياً
وال  ـفما بالكم بقبلـه    هـ١٤١٦وهذا يف موسم احلج  ـومائتني  

                                                
 .م ٢٧/٦/٢٠٠٠يف  ١٤٠٦، عدد "جملة اتمع" )١(
 .صفحات جمهولة من تاريخ أسود": إسالم أون الين" )٢(
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 اليت أدت إىل ضعف العلماء األسباب التارخيية

حيج أحد إال بإذن اجلمعية اإلسالمية الصينية، وهذا يعين باختصار أنه 
  .ال حيج إال من يريدون

م أصدر الصينيون قانوناً مينع اتصال اهليئـات الدينيـة   ١٩٩٤ويف سنة 
ومنع السـماح   ،ورجاهلا باملؤسسات اإلسالمية وشخصياا يف خارج الصني

وهذا حتماً  ،ألي إمام أو عامل أجنيب من إمامة املسلمني أو وعظهم يف املساجد
مهومهـا  إىل إغالق املنطقة اإلسالمية التركستانية الشرقية متاماً، وحصـر   مؤد

 ـوهذا هو األخطـر    ـومشكالا فيها، ونسياا من قبل املسلمني، ويؤدي  
  .إىل التضييق التام على العلماء وعالقام وأنشطتهم الدينية

 أنديةإلغاء املؤسسات الدينية وهدم أبنيتها ، وهدم املساجد أو اختاذها  .٢
  )١(.أو مستودعات

صلة الشـعب املسـلم   تغيري حروف العربية إىل حروف أجنبية لقطع  .٣
  )٢(.بتارخيه

  .وهذه النقاط الثالث تضعف متاماً من أثر العلماء
 :نفي العلماء .٤

نفي إىل تركيـا، وتـويف يف    ـرمحه اهللا   ـفهذا الشيخ حممد أمني بغرا  
  )٣(.الشهري "تاريخ تركستان الشرقية"، وهو صاحب كتاب م١٩٦٥أنقرة سنة 

                                                
 .قاملصدر الساب )١(
 .املصدر السابق )٢(
 .شبكة األخبار العاملية اإلجيورية )٣(
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  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

  :سجن العلماء .٥
وهناك  ،م١٩٧٩ماء املسلمني، خاصة سنة فقد سجنت الصني آالف العل

سنة، سجن سنة  ٧٦مثل مهم لعامل مسلم امسه عبد األحد خمدوم وعمره اآلن 
أفرج عنه بعـد   م١٩٧٤سنة مع األشغال الشاقة، ويف سنة  ١٥ملدة  م١٩٥٨

ملـدة   م١٩٧٩وصار يدرس العلوم الشرعية حتت األرض فسجن  ،قضاء املدة
، هذا م٢٠٠٤عام شهرين، مث سجن ملدة سنة ملدة  ٢٠٠١سنة، مث سجن سنة 

  )١(.وشيخ كبري مريضوهو 
الوعظ " اء بقراءة خطبة اجلمعة من كتاب بعنوانبواخلطاألئمة  لتزاما .٦

لإلشـراف علـى   اهليئة الصينية  وقد وضع الكتاب "والتبليغ اجلديد
ـ مـام  إوال يسمح ألي ، ون الدينية اإلسالميةؤالش اخلروج علـى  ب

من تأثري خطبـهم  يضعف األئمة، ويضعف الشك وهذا  )٢(.نصوصه
 .وكالمهم يف الناس

 األيدلوجيـة إجبار األئمة على حضور دورات تأهيل يف السياسـة   .٧
وخطيـب  إمـام   الشيوعية، وهذه الدورات تستهدف مثانيـة آالف 

إن أهم أهداف هـذه   :مسئولون صينيون لقاوقد ومدرس شرعي، 
يف صف احلكومـة ملواجهـة   احلملة التثقيفية هي جعل األئمة يقفون 

                                                
   .املصدر السابق )١(
 .شؤون سياسية: إسالم أون الين )٢(
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 اليت أدت إىل ضعف العلماء األسباب التارخيية

ات احلكومة سياسببني الشباب التركستاين وإقناعهم  االنفصايلالتيار 
بل وصل األمر إىل إرسال األئمة إىل  )١(،الدينية والثقافية واالقتصادية

 )٢(.!!معسكرات عمل إلعادة تأهيلهم وفق املبادئ الشيوعية 

 .الكتب اإلسالمية وحرقها ةمصادر .٨

منعـاً  سنة من التعليم الديين بكل أنواعه،  ١٨ نمنع الشباب حتت س .٩
ومنـع   )٣(،مطلقاً وعقاب من خيالف ذلك بالسجن واجلزاءات املالية

 )٤(.من مجيع أشكال التعليم الديين النساء مطلقاً

هدم املساجد ااورة للمدارس خمافة أن يتردد عليها املدرسـون أو   .١٠
صلة الشباب بدينهم وهذا والذي قبله يؤدي إىل إضعاف  )٥(،الطالب

 .وعلمائهم، ويضعف من تأثري العلماء يف العامة

الدولة ومنسويب األجهـزة احلكوميـة واحلزبيـة     منع كل موظفي .١١
اإلميـان بـاهللا أو   إعـالن   شاط ديـين أو أي نممارسة من الشيوعية 
وهذا يضعف من ارتياد املسلمني املساجد والصلة باملشايخ  )٦(باآلخرة

                                                
 .م١٧/١١/٢٠٠١: األخبار : املصدر السابق  )١(
 .٣٢:البلد اإلسالمي املنسي ": تركستان الشرقية" )٢(
 .١٧/١١/٢٠٠١: األخبار ": إسالم أون الين" )٣(
 .٣٢": البلد اإلسالمي املنسي: كستان الشرقيةتر" )٤(
 .١٧/١١/٢٠٠١: األخبار : اسالم أون الين )٥(
 .٥٠-٤٩": تركستان الشرقية البلد اإلسالمي املنسي" )٦(
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  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

هذا يؤدي إىل فصل املسلمني عن مشاخيهم فإن خر والعلماء، ومبعىن آ
 .وعلمائهم، وعزل العلماء يف زاوية ضيقة جداً

ئمة من وظائفهم بدعوى عدم والئهم ألجهزة تسريح آالف من األ .١٢
احلزب الشيوعي ومعارضتهم سياساا يف التعليم، وقانون األحـوال  

 .املدنية وحتديد النسل

ليم أبناء املسلمني أحكام الـدين  أخذ التعهدات على األئمة بعدم تع .١٣
 )١(.وتعاليمه، وعدم حتفيظ القرآن الكرمي للناشئني

م ألزم العلماء واألئمة باخلضوع لزعامة احلـزب  ١٩٩٤قانون سنة  .١٤
الشيوعي الصيين، والعمل بالنظام االشتراكي، وتنفيذ سياسة احلـزب  

ـ  ،الشيوعي جتاه الدين ية ومنع األئمة من التدخل يف األحوال الشخص
 )٢(.والطالق واملرياث!!! كعقود األنكحة 

هذه القوانني واألنظمة اليت وضعها الروس والصينيون، وطريقة معاملتهم 
لألئمة وتضييقهم عليهم، كل هذا أدى إىل عزل العلمـاء يف زاويـة ضـيقة،    
وإبعادهم عن االحتكاك الفعال باتمع، وأدى أيضاً إىل أمر مهم جداً وهـو  

العلم الذين سيكونون مشايخ وعلمـاء يـؤثرون يف النـاس    د طلبة اإلقالل من عد

                                                
 .٤٠-٣٩املصدر السابق  )١(
 .املصدر السابق) ٢(



                                                                       
                                                                       ٢٩ 

  
 اليت أدت إىل ضعف العلماء األسباب التارخيية

ويقودوم، ووجدت طبقة من العلماء واملشايخ كـان هـدفها الـدنيا ومباهجهـا     
  .وملذاا، وكان الدين شعاراً للتغطية على مطامعهم

وهذا كله مل مينع من وجود قلة من العلمـاء املخلصـني الصـاحلني    ـ 
  . وسط هذه الظلمات احلالكةالعاملني ظلوا كالشمعة يف
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  :ضعف العامل اإلسالمي واجلمود الذي أصاب املسلمني: املطلب الثالث
كان العامل اإلسالمي يف عافية وقوة حىت بدايات القرن احلـادي عشـر   

يف متاماً  اهلجري، حيث أخذ بعد ذلك يف االحنطاط عرب القرون إىل أن ضعف 
حىت يف القلب منها فمـا   هلضعف أقطاربدايات القرن الرابع عشر، وعم هذا ا

حال األطراف إذاً، وملا كانت هذه املنطقة بعيدة عن قلب العامل اإلسالمي فقد 
سياسـياً  ، وتركت ملصريها، وهذا الضعف أثر علـى املنطقـة   أصاا الضعف

  .، و ثقافياًاقتصادياً، ومن مث فكرياًو
والثقافـة يف القـاهرة   وإذا علمنا أن هذه املنطقة بعيدة عن مراكز العلم 

ودمشق وبغداد وغريها علمنا حال املنطقة، ألن تلك احلواضر املـذكورة قـد   
  .!اإلسالمي فكيف بغريها من األطراف ؟يف قلب العامل  وهي عمها ضعف ظاهر

وكان هلذا الضعف أثره البالغ السوء على علماء املنطقة ومشاخيها، وقـد  
وفيما سيلي ذلك من نقاط، إن شاء  بينت هذا األثر فيما سبق من الصفحات،

  .اهللا تعاىل
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 أسباب ذاتية يف العلماء أدت إىل ضعفهم

  أسباب ذاتية: املبحث الثاين
  

هناك أسباب أدت إىل ضعف علماء املنطقة مقارنة مبن كانوا فيها مـن  
النجوم املضيئة، وهذه األسباب ذاتية منبعثة من العلماء أنفسهم، وتنقسـم إىل  

  : التايل
  :طلب العلم ونشرهانشغال العلماء باجلهاد عن : املطلب األول

وهذا هو واجب العلماء بال شك، أال وهو اجلهاد يف سـبيل اهللا تعـاىل   
ودفع العدو عن ديار اإلسالم، لكن هذا الواجب شغل العلماء يف املنطقة أكثر 

وأيضاً قتل الروس  ،من قرن كامل، مل يتفرغوا فيه لنشر العلم على وجه مناسب
يف بالد التركستان، ألن العلماء كانوا والصينيون عشرات اآلالف من العلماء 

هم طليعة القوى ااهدة فانتقم منهم الروس والصينيون انتقاماً فظيعاً، وقتلـوا  
أجيـال مل  وأدى هذا إىل ظهور  )١(رهم، ونفوا كثرياً منهم إىل مناطق بعيدةثأك

جتد احملضن املناسب لطلب العلم، وهذا أدى مع جمموعة من العوامل األخـرى  
عنها يف املبحث األول إىل قلة بل ندرة يف أعداد العلماء العاملني،  تكلمت اليت
   .من العلوم الشرعيةضلعني تاملو

                                                
 .٣٣٩-١/٣١٧": املسلمون يف االحتاد السوفييت عرب التاريخ"انظر كتاب  )١(
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  :تعلق بعض العلماء بالتصوف يف شقه السليب: املطلب الثاين
خذ وفيه سلبيات، وال آللتصوف مزايا وإجيابيات، وعليه يف الوقت نفسه م

كان لـه أثـر يف اجلهـاد     ـ نقشبنديةالخاصة الطريقة  ـ شك أن التصوف
لكـين   )١(،وكان له أكرب األثر يف نشر اإلسالم يف تلك الديار ،ومقاومة الروس

أعين األثر السليب خاصة ويتضح يف هذا العصر بانصراف كثري مـن علمـاء   
 نعـد  ملإذ  ؛الصوفية عن املشاركة اإلجيابية يف قضايا بالدهم السياسية وغريها

وغريهم، وهناك  النقشبنديةقوية كما رأيناها يف املاضي عند  نرى مناذج مضيئة
وضوع وأولته عنايتها، مثل مركز بعض مراكز األحباث العلمية اليت حبثت هذا امل

من احلركات عن كيفية استفادة أمريكا  ٢٠٠٤سنة  كسون الذي أصدر حبثاًين
ذا الشـأن  عقدوها يف هندوة  وخرجوا بتوصيات عدة إثر، الصوفية يف املنطقة
   :من تلك التوصياتوضمنوها حبثهم، و

إحياء املوروثات الصوفية والتقاليد الطرقية ملقاومة احلركات اإلسالمية  .١
  .الواعية

  .تقدمي منح مالية لتدعيم ورعاية األضرحة الصوفية .٢

 .العناية باملخطوطات الصوفية والتراث الثقايف اخلاص ا .٣

                                                
،  ٦٨٧عدد : ظر دراسة للدكتور عاطف عبد احلميد عن الصوفية النقشبندية يف جملة اتمع ان )١(

املسـلمون يف االحتـاد   "حممد علي البار عن هـذا املوضـوع يف   .، وانظر كالم د٤/٢/٢٠٠٦يف 
 .٣٨٩-١/٣٥٨": السوفييت عرب التاريخ
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 أسباب ذاتية يف العلماء أدت إىل ضعفهم

 .إغراق أسواق املنطقة بكتب الصوفية .٤

تقدمي التسهيالت الالزمة إلعداد مواد إعالمية متلفزة عن الصـوفية   .٥
ومشاخيها، وأضرحة األولياء، وفضائل زيارة تلك األضرحة، ونشرها 

 .يف تلفزيونات املنطقة

احلايل يف  األسلوبالسماح بإقامة مراكز ملمارسة الصوفية عوضاً عن  .٦
 .ممارستها يف شقق

 .لصوفيةتعيني خطباء املساجد وأئمتها من ا .٧

 )١(.والدعم املايل لنشر الفكر الصويف ،التمويل املايل للطرق الصوفية .٨

كثرية ومتنوعة عن مهمة الصوفية ومشـاخيها   أسئلةوهذه اخلطوات تربز 
ضـهم أداة مـن أدوات   بعكلـهم أو  ملنطقة، وهل يرضون أن يكونـوا  ايف 

  !راب العاملي يف منطقة آسيا الوسطى ؟االستخ

                                                
 املصدر السابق بتصرف )١(
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  :جود عوائق ذاتيةو: املطلب الثالث
كان هناك عدد من العوائق الذاتية اليت متنع عدداً من العلماء من حتصـيل  

  :والربوز، فمن ذلك العلم الواسع
 .ضعف معرفة اللغة العربية .١

خلطوات تغيري احلرف العريب، والتضييق على العلماء  حتميةوهذه نتيجة 
ل اإلعالم العربية، إىل احلج، وضعف وسائ إىلومنعهم من السفر إىل اخلارج ولو 

  .آخر العوامل العديدة اليت ذكرا يف البحث
  .قلة الوعي وضعف االتصال بالعامل اإلسالمي .٢

وذلك بسبب عزهلم وقسرهم على البقاء يف بالدهم، ومنعهم من االتصال 
ذلك فيما سبق، وهناك سبب مهم وهو  بينتلحج، وقد لبالعامل اإلسالمي ولو 
الروسـية  يعرفـون  يعرفون إال لغام احمللية ورمبا  يكادون أن هؤالء العلماء ال

 إن قيـل هم يف حدود ضيقة ألنه حىت لو دأيضاً، وهذا حيصر أسباب املعرفة عن
ذات اليد  قلةمنها، و التمكناللغة و تربز معضلة ،يصل بني الشعوباالنترنت 

دم تـدرب  وباإلضافة لع ،من االستفادة من هذه الوسيلة املهمة همألكثر مانعة
   .أكثرهم على استخدامها

  :ضعف احلصيلة العلمية .٣
وهذا كله نتيجة طبيعية ملا سبق ذكره من عوامـل وأسـباب يف ثنايـا    

  .البحث
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 أسباب ذاتية يف العلماء أدت إىل ضعفهم

وعـدم   ،كثر العلمـاء، وتـواريهم  أإذاً قد أدى كل ما سبق إىل ضعف 
  .استطاعتهم القيام بالواجب املنوط م

  : امليل إىل الدنيا والركون إليها .٤
املشايخ النفعيون، الذين ال يريدون بعلمهم وجه اهللا تعـاىل،  م هوهؤالء 

وهذا الركون إىل الدنيا هو من أعظم العوائق اليت متنع استفادة الناس منهم، 
  )١(.وتفقد الثقة م

                                                
 .٣٩: ، للداغستاين"الفتح املبني" )١(
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  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

  املبحث الثالث
  ة يف تركستانيمب املسلمني جتاه بعث احلركة العلواج

  
ى واجب املسـلمني يف بعـث   من التعريج عل بعد كل ما تقدم ال بد إذاً

  : ين مهااحلركة العلمية يف تركستان بشقيها ال سيما بعد التذكري بأمر
وريـات تركسـتان الغربيـة    مجهبنيل االنفراج النسيب الذي حصل  .١

استقالهلا  وتطلعها إىل اللحاق بركب احلضارة العامليـة، واسـتعادة   
  .أجمادها الغابرة

ننا املسلمني يف تركستان الشرقية، خواعلى إ اآلنالتضييق املستمر إىل  .٢
 .د املعاناة من القهر الصيين هلمالذين يعانون أش

   ـ:نيقسم ما ينبغي عمله إىل قسممن  دلذلك الب
   .تركستان الغربية مجهورياتيف العمل  :لقسم األولا

  .تركستان الشرقية يف مجهورياتالعمل  :القسم اآلخر
  :رى أنه البد من عمل اآليتأما مجهوريات تركستان الغربية فإين أ

تقدمي منح كثرية للطالب يف جامعات عديـدة يف الـبالد العربيـة     .١
واإلسالمية للدراسة يف التخصصات الشرعية والتارخييـة واألدبيـة   

 .واللغوية والعلمية
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 واجب املسلمني جتاه بعث احلركة العلمية يف تركستان

 .املناطق تلكإنشاء فروع للجامعات اإلسالمية يف  .٢

عات اليت جتيز مثل تشجيع الطالب على الدراسة عرب اإلنترنت يف اجلام .٣
هذا النوع من الدراسة، فهذا أمر يفتح آفاقاً كـبرية أمـام هـؤالء    

 .الطالب

 .تشجيع دراسة اللغة العربية يف خمتلف املستويات الدراسية .٤

 .إنشاء كراسي للغة العربية والشريعة يف كل جامعات املنطقة .٥

 .إنشاء فروع للهيئات واملؤسسات الثقافية اإلسالمية .٦

ء املنطقة على االتصال بنظرائهم من العامل اإلسـالمي،  تشجيع علما .٧
 .ودعوم لكل املناسبات العلمية

يراعى فيهـا  عقد دورات شرعية مكثفة يف مناطق التركستان الغربية  .٨
 .لفروق املذهبيةا

  :وأما تركستان الشرقية فأرى عمل التايل
يـؤدي   قد التعريف بقضيتهم ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وهذا .١

ختفيف القيود الثقيلة اليت تقيد ا احلكومة الصينية الناس عامـة   إىل
  .والعلماء خاصة

الضغط على حكومة الصني بكل وسائل الضغط حىت تفتح حدودها  .٢
ملسلمي تركستان الشرقية وتسمح هلم حبرية التنقل ألداء احلج، ولغريه 

 . من أمورهم وشؤوم



  
               ٣٨ 

 
  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

 .دول العربية واإلسالميةمنح الطالب النابغني منحاً للدراسة يف ال .٣

تشجيع الطالب على دراسة الشريعة واللغـة يف جامعـات عربيـة     .٤
وإسالمية من خالل االنترنت فهذه الوسيلة ناجحة متاماً وال ميكن ألية 

 .ها بإذن اهللا تعاىلعحكومة من

  :وذا انتهى الشق األول من البحث، والشق اآلخر اآليت
  .مدن التركستانهو نبذة تارخيية ومعاصرة عن أهم 
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 نبذة عن أهم مدن التركستان التارخيية

  
  :املبحث الرابع

  نبذة عن أهم مدن التركستان التارخيية
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  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

  )اندوكن(أندجيان 
      

  :وهي من بالد فرغانة، قال ياقوت  
. ينسب إليها أبو حفص عمر بن حممد بن طاهر األندكاين الصـويف "  

مجـادى   مات بقرية قلشان يف. كان شيخاً مقرئاً عفيفاً صاحلاً عاملاً بالروايات
  )١("هـ٥٤٥األوىل سنة 

                                                
  .١/٢٦٢" : معجم البلدان) "١(
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 نبذة عن أهم مدن التركستان التارخيية

  )يوزكند) (أوزكند(أوزجند 
    

، وكانت )١(قد ذكر املؤرخون أا كانت من أكرب الثغور مع الترك
مركزاً للتجارة مع الترك، وهي باقية إىل اليوم، وكانت يف النصف الثاين من 

  )٢(.القرن الثاين عشر امليالدي عاصمة لفرغانة

                                                
  .أو كالمها، واهللا أعلم كأن املقصودين هم املغول أو اخلطاأي الترك الكفار، و) ١(
  .٢٦٨-٢٦٧" : تركستان من الفتح العريب) "٢(
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  :وقال ياقوت
، وخربت أن )١(راء النهر من نواحي فرغانة، ويقال أوزجندبلد مبا و"

وهلا بساتني ومياه جارية، ينسب إليها ... كَند بلغة أهل تلك البالد معناه القرية 
  )٢(... "علي بن سليمان بن داود اخلطييب، أبو احلسن اُألوزكَندي : مجاعة منهم

                                                
  .وذلك ألنه مساها أوزكند) ١(
  .١/٢٨٠" : معجم البلدان) "٢(
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 نبذة عن أهم مدن التركستان التارخيية

  أُوش
  

وكان يوجد بالقرب كانت تعد ثالث مدن فرغانة من حيث املساحة، 
  )١(.منها رباط كبري يقصده ااهدون من كل صوب

األوشي، ومسعود بن منصور األوشي،  ومن علمائها عمران بن موسى
سكن مسرقند، والعجيب أن هذا العامل وزوجه وولده ماتوا مجيعاً يف ليلة واحد 

  )٢(.٥١٩مبنتصف ذي احلجة سنة 

  

                                                
  .٢٦٨-٢٦٧" : تركستان من الفتح العريب) "١(
  .٢٢٩-١/٢٨٨: للسمعاين " باألنسا) "٢(



  
               ٤٤ 

 
  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

  خبارى
  

ثنوا عليها، فمن هؤالء القزويين حيث قد ذكرها قدماء املؤرخني وأ  
  :قال

ومل تزل ... خبارى مدينة عظيمة مشهورة مبا رواء النهر، قدمية، طيبة "  
وكانت الرئاسة ... خبارى جممع الفقهاء ومعدن الفضالء، ومنشأ علوم النظر 

يف بيت مبارك ونسبهم ينتهي إىل عمر بن عبدالعزيز، وتوارثوا تربيـة العلـم   
ومل تر مدينة كان أهلها أشد احتراماً ألهل العلم ... براً عن كابر والعلماء كا
  )١(".من خبارى
  :وقال ياقوت احلموي  
مدينة قدمية، نزِهة، ... خبارى من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها "  

  ".كثرية البساتني، واسعة الفواكه، جيدا
ك عبيد اهللا بن زياد مث ذكر حديثاً طويالً يف فتحها، وأن الذي توىل ذل  

صلحاً أيضاً  هـ٥٥صلحاً، مث أكّد فتحها ووثقه سعيد بن عثمان بن عفان سنة 
هـ، وملـا  ٨٧بعد حصار وحروب، مث فتحها فتحاً ائياً قتيبة بن مسلم سنة 

  )٢(.دخلها وجد فيها قدوراً يصعد إليها بالسالمل

                                                
  .٥١١-٥٠٩" : آثار البالد وأخبار العباد) "١(
  .٣٥٦-١/٣٥٣": معجم البلدان) "٢(



                                                                       
                                                                       ٤٥ 

  
 نبذة عن أهم مدن التركستان التارخيية

  :وقال احلمريي  
واملسجد اجلامع ـا  ... ع خبارى من بالد خراسان، وهو بلد واس"   

معدوم املثال، كثري االحتفال، وببخارى بشر كثري ال حيصيهم العدد، وجـلّ  
أهلها مياسري، ويشق ربضها ر الصغد، وخيترق أكثـر ديارهـا وشـوارعها    

عدة، وبضفتيه املنارة والبساتني واجلنات  )١(وأسواقها، وألهل خبارى عليه أرحاء
ألشجار واملزارع، ويقع فاضل هذا النهر يف حبـرية كـبرية   واحلدائق املتسعة وا

  ...هناك 
ويرجع أهلها من العفة، والدماثة، واألمانة، وحسن السرية، وحسـن    

املعاملة، وقلة الشر، وإفاضة اخلري، وبذل املعروف، وسالمة النية إىل ما يفضلون 
  )٢("به سائر الناس

أضواء علـى  "د يف كتابه ويذكر األستاذ عبد املؤمن السيد أكرم حمم  
أن امسها مشتق من خبار وهو العلم بلسام، وذلك لكثرة مـا   )٣("تاريخ توران

 )٤(.أخرجت من علماء أفاضل وحكماء بارعني

                                                
  .مجع رحى، وهي الطاحونة) ١(
  .٨٤-٨٢": الروض املعطار) "٢(
  .٣٦ص ) ٣(
وهناك قول آخر وهو أن خبارى اشتقت من قيهارا، وهي كلمة سنسكريتية وتعين دير، وقد ) ٤(

  .٢١": خبارى"انظر كتاب : ة من معبد بوذي وجد هنالك وهو قدمي من قبل اإلسالمجاءت الكلم
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  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

  :ومن آثار خبارى
منارة كالون الشهرية، وهي مبنية بشكل هندسي ملولب لطيف مـن  

  .م١١٢٧سنة القاعدة إىل الرأس، وقد بناها أحد السالطني السالجقة 
  :خالد املطري. وقال د

تشتهر مساجدها ... تعترب خبارى حمطة قدمية للقوافل التجارية القدمية "
كما تشتهر مبدارسها اإلسـالمية  ... بروعة العمارة اإلسالمية وفنوا اجلميلة 

اجلميلة إىل جانب شهرا بالسجاد الفاخر ذي النقوش اجلميلة والصناعة املتينة 
  ...اعم والصوف الن

هــ علـى يـد    ٦١٦وقد تعرضت مدينة خبارى للتخريب يف عام 
  .هـ٩٠٥جنكيزخان، وفتحها األوزبك عام 

مدرسة مل يبق منها بعـد اسـتيالء    ١٦٧مسجداً و  ١٩٧وكان ا 
  .الشيوعيني غري مسجد واحد مفتوح للعبادة ومدرسة دينية واحدة

مغـاك  "ومن مساجدها الباقية من أكثر من مثانية قـرون مسـجد   
  )١(".عطاري

. م١٤١٧أسست سـنة  " أولوغ بك"ومن مدارسها الباقية مدرسة 
  )٢( .م١٥٣٥وأسست سنة " مري عرب"ومدرسة 

                                                
  .٢/١١٣" : املوسوعة التارخيية اجلغرافية) "١(
  .٢/١١٥: املصدر السابق)  ٢(
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 نبذة عن أهم مدن التركستان التارخيية

  .وا قرب إمساعيل الساماين عميد األسرة السامانية اليت حكمت البلد
قد اكتشف فيها الغاز الطبيعي، واليوم ا زراعات متعددة، ومصانع، و

وفيها صناعات بتروكيميائية، وفيها ثروات معدنية تستثمر حول املدينة، وهذا 
أدى إىل توافد اآلالف من املهندسني الروس وأسرهم للسـكىن فيهـا جبـوار    

  )١(.األوزبك والطاجيك
ا ـوابن سين) هـ ٢٥٦ت (اري ـا اإلمام البخـومن أشهر علمائه

ـ ـة عبيداهللا بن مسعود احملبـالشريع وصدر) هـ٤٢٨ت (    اري ـويب البخ
د ـام أمحـخ اإلمـارون شيـري يزيد بن هـواحملدث الكب) هـ ٧٤٧ت (
  ).هـ ٢٠٦ت (

سنة على إنشاء مدينة  ١٥٠٠ـ وقد احتفلت منظمة اليونسكو مبرور 
  .خبارى

حديثاً مفيداً  ٤/٤١" : املوسوعة التارخيية اجلغرافية"وحتدث صاحب 
  :ارى يف القرن املاضي فقالعن خب

كانت من القرن السادس عشر إىل بداية القرن العشرين عاصمة دولة "
مقاطعـة مـن   " خانات خبارى " م اعتربت ١٨٦٨يف " ... خانات خبارى "

مجهورية خبـارى الشـعبية   " م أصحبت ١٩٢٠ويف . )٢(اإلمرباطورية الروسية

                                                
  .٢٥٠-٢٤٩" : املسلمون يف آسيا الوسطى والقوقاز) "١(
  .فة ضموها بالقوة والقهروكان هلا حكم ذايت معترب، وعليها أمراء، لكن ملا دخل البالش) ٢(
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  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

حيث قُسمت مبوجب " السوفياتيةمجهورية خبارى االشتراكية " مث " السوفياتية
احلدود اليت رمسها ستالني بني أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان، وذلك 

  .م١٩٢٤سنة " آسيا الوسطى " بعد إلغاء إقليم 
وقبيل حتول خبـارى إىل  ... وخبارى أهم مدن مجهورية أوزبكستان 

تلفة كاألوزبك االشتراكية السوفياتية كان سكاا ينتمون إىل مجاعات عرقية خم
من اموع وسكنوا يف الوديان وعملوا يف الزراعة وتربية % ٥٠الذين شكلوا 

املواشي، والطاجيك الذين سكنوا املدن واملناطق اجلبلية إىل جانب التركمـان  
والفرس والعرب والروس والتتار واهلنـدوس واليهـود واألفغـان، وكانـت     

  . يف التجارة واحلرف اموعات الثالث األخرية ناشطة يف خبارى
هـو   -م١٩٢٠م حىت أوائل أيلول ١٩١٠من -وآخر أمري لبخارى 

الذي طرد من عرشه بعد احتالل قوات من اجليش األمحر ملدينـة   )١(عليم خان
خبارى، فهرب وحاول تنظيم مقاومة ضد احلكم اجلديد، مث توجه إىل أفغانستان 

داخل خبارى قبل أن  حيث أمضى عشر سنوات يشرف على املقاومة املسلحة
  )٢(".يتوىف يف كابول

                                                
م، ودرس يف مدرسة االمرباطور ١٨٨٠ويسمى يف بعض املصادر سيد مري عامل خان، ولد سنة ) ١(

نقوال احلربية يف بطرسبريج، وعينه امرباطور روسيا الكسندر الثالث رمسياً ويل عهد خبارى وهو من 
  .٣٥" : خبارى"انظر كتاب . ، ويقال إا شريفة النسب"املاجنيت"ساللة 

  .٤٣-٤/٤٢" : املوسوعة التارخيية اجلغرافية) "٢(
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 نبذة عن أهم مدن التركستان التارخيية

: ـ ومن الالفت للنظر يف خبارى وجود قريتني على مقربـة منـها  
وعددهم حوايل ثالثـة  -جوكاري وعرخبانة، هاتان القريتان يتكلم سكاما 

لغة عربية ختتلف يف هلجتهما عن اللهجات العربيـة األخـرى    -آالف نسمة
  )١( .هلجة خبارى: مسيت

املؤرخني أن عرب خبارى يسوقون رواية مفادها أم من  ويذكر بعض
 )٢( .العرب الذين أسرهم تيمورلنك ووطّنهم يف هذه الديار

                                                
  .٢/١١٥" : املصدر السابق) "١(
  .املصدر السابق) ٢(
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  ترمذ
  

  .مدينة مشهورة، على ر جيحون، يف أقصى جنوب أوزبكستان اليوم
فتحها املسلمون يف عهد عبدامللك بن مروان، وقد حكمها بعد ذلك 

  .ة واملغول واألوزبكالسالجق
وترمذ القدمية هدمها جنكزخان، وكانت تقوم على ضفة ر سرخان 

، واملدينة اجلديدة اليت بنيت بعد جنكزخان )جيحون(ويصب يف ر آموداريا 
  .)١(هي اليوم خرائب

من علمائها املشهورين حممد بن عيسى بن سورة الترمذي صـاحب  
مد بن علي بن احلسـن احلكـيم   هـ، وحم٢٧٩السنن، وقد تويف بترمذ سنة 

" نوادر األصول يف أحاديث الرسول" هـ وله كتاب ٣٢٠الترمذي املتوىف سنة 
  )٢( .صلى اهللا عليه وسلم، وله اليوم ضريح يف ترمذ

ويف ترمذ اليوم بعض العرب، وقد حتدث عنهم الرحالة مييندروف يف 
  :فقال" رحلة من أورنربوغ إىل خبارى" :كتابه

                                                
  .١٥٩" : تركستان من الفتح العريب إىل الغزو املغويل ) " ١(
  .٤/٤٢" : املوسوعة التارخيية اجلغرافية ) " ٢(
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العشرينات من القرن التاسع عشر كانوا يعيشـون يف   إن العرب يف
  )١( .ضواحي مدينيت قارشي وترمذ

ومن احملتمل أن يبقى منهم مجاعات إىل اليوم لكنهم ذابوا يف السكان 
  .احملليني

                                                
  .إن شاء اهللا وقارشي هي نسف، وستأيت. ٢/١١٧: املصدر السابق )  ١(
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  )خجندة(خجند 
  

من أعمال فرغانة، ومن كربيات مدن ما وراء النهر، وكـان عـدد   
  )١( .ميالً ١٨٤رقند حالياً وتبعد عن مس. سكاا كبرياً

  ":مراصد االطالع"وقال صاحب   
بينها وبني مسرقند  )أموداريا(بلدة مشهورة مبا وراء النهر، على شاطئ سيحون "

عشرة أيام، نزِهة، يف وسطها ر جار، واجلبل متصل ا، طوهلا أكثـر مـن   
  )٣(".، كلها دور وبساتني)٢(عرضها، ميتد أكثر من فرسخ

ميالً تقطع يف عشرة أيام،  ١٨٤كيف كانت املسافة اليت هي  وانظروا  
  .فسبحان من يسر السفر وسهله

  :وقال السمعاين
خرج منها مجاعـة  . ثالث ومائة يف خالفة يزيد بن عبدامللكفتحت سنة "

من أهل العلم يف كل فن، منهم أبو زكريا حيىي بن الفضل الوراق اخلجندي، من كبار 
  )٤(.". ر، وخرج كثرياً، ورحلس، ممن مجع اآلثاالنا

                                                
  .٢٧٧" : تركستان من الفتح العريب) "١(
  .الفرسخ ستة عشر ميالً) ٢(
  .١/٤٥٣": مراصد االطالع) "٣(
  .٢/٣٢٧" : األنساب) "٤(
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  )خيوة(خوارزم 
  

  .بلد قدمي جداً، تنتمي غالبية أراضيه حالياً إىل أوزبكستان
امتد نفوذ خوارزم يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر امليالديني ليضم 
مناطق واسعة من آسيا الوسطى وأفغانستان وبالد الفرس قبل أن تقضي عليها 

بعدها قوات تيمورلنك الذي سيطر على خوارزم ائيـاً  جيوش جنكزخان، و
  .م١٣٨٨سنة 

ويف القرن السادس عشر وما بعده حكمت خوارزم قبائل أوزبكيـة  
عاصمة هلا، ومنذ ذلـك   -خيوة-م مدينة خيفا ١٥٩٣خمتلفة اختذت يف سنة 

الوقت عرفت تلك الدولة يف روسيا وأوربا بوالية خيفا على أن خوارزم بقيت 
  .حملياً مصطلحاً

  .ومن أهم علمائها اخلوارزمي واضع علم اجلرب واللوغاريتمات
  .وأبو علي ابن سينا املشهور بالطب والفلسفة

  .وأبو الرحيان البريوين الباحث يف الرياضيات والفلك
وفيها مئذنة كوتلغ تيمور، وهي أعلى مئذنة يف آسيا الوسطى، وبنيت 

  .م١٣٣٥ - ١٣٢٠ما بني 
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والية روسـية، ويف سـنة    -خيوة-رت خيفام صا١٨٧٣ويف سنة 
يف خيفا، واستمرت حىت سنة " مجهورية خوارزم السوفياتية" م أُعلنت ١٩٢٠
  .م حني قسمت األراضي اخلوارزمية بني أوزبكستان وتركمانستان١٩٢٤

" كالتا مينار" وال تزال خيفا تشتهر إىل اليوم مببانيها الرائعة ومئذنتها 
  )١(.العالية

  ):خيفا(مفرقاً بني خوارزم وخيوة " مراصد االطالع"وقال صاحب 
وأهلها  )٢(نواحي خوارزم وحصن، بينهما حنو مخسة عشر فرسخاًبلد من "

  )٣("بالد خوارزم كلها، فإا كلها حنفية معتزلةشافعية دون 
  :وقال القزويين

ينسب إليها الشيخ اإلمام قدوة املشايخ أبو اجلناب أمحد بن عمر بن حممد "
اخلىرقي املعروف بكَبله رسالة. كان أستاذ الوقت وشيخ الطائفة وفريد العصر. يو :
مث أورد نصاً من ) ٤(..."من حقها أن تكتب بالذهب" اهلائم اخلائف من لومة الالئم"

  :الكتاب قائالً
الناس، فيضلّ  إضاللذكر أن للشيطان لطائف عجيبة يف ومن عجائبها ما 
 :أما اجلهال فيضلّهم جبهلهم، وأما العلماء فيقول: الهكلّ واحد حسبما يليق حب

                                                
  .٤٣-٤/٤٢": املوسوعة التارخيية اجلغرافية ) "١(
  .١/٤٩٨" : مراصد االطالع ) "٢(
  .والفرسخ ستة عشر ميالً) ٣(
  .٥٢٨": آثار البالد) "٤(
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لفقيه واحد : اشتغل بتحصيل العلوم، أما عرفت قول النيب، صلى اهللا عليه وسلم
أشد على الشيطان من ألف عابد؟ فاصرف عمرك يف حتصيل العلوم، فإذا كان آخر 

  .عمرك اشتغل بالعمل؛ فيأتيه املوت فجأة، فيكون له علم بال عمل
ليوسوس عليه احلال  ، أنه كان جياهد نفسه، فجاء الشيطانوحكى، رمحه اهللا

إنك رجل عامل تتبع آثار النيب، صلّى اهللا عليه وسلّم، فاشتغل بسمع أحاديث : فقال
املشايخ الكبار احلُفّاظ، فإنك إن اشتغلت مبجاهدة النفس فات عليك النيب وآثار 

فكدت ! العايل، وأما ااهدة فال تفوتك فيما بعدإدراك املشايخ الكبار واألستاذ 
  :أعمل بوسوسته فهتف يب هاتف
اسطغَريِ و نم ع األخبارسمي نمو     طائسا بِوهعمس هلَيع امرح!  

تويف الشيخ قريباً من سنة ". فعرفت أن ذلك اخلاطر من وساوسه فتركته  
  )١(.عشر وستمائة

                                                
  .املصدر السابق) ١(

  .والبد للعبد من مجع بني العلم واملال
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  مسرقند
  

  .وجه األرض: ذا االسمومعىن ه
ويف املدينة ... وهي كثرية اخلصب والنعم والفواكه : "وقال احلمريي

ديار شاخمة وقصور عظيمة، وقلما يكون فيها قصر وال دار كـبرية إال وفيهـا   
  )١("بستان ومياه متدفقة

  :وقد وصفها ابن بطوطة بقوله
علـى شـاطئ واد    وأحسنها، وأمتها مجاالً، مبنية، )٢(إا من أكرب املدن"

  ".وعمارة تنبئ عن مهم أهلهاعظيمة يعرف بوادي القصارين، وكانت تضم قصوراً 
  :قال القزويين

وليس على وجه األرض مدينة أطيب وال أنـزه وال أحسـن مـن    "
  )٣(".مسرقند

                                                
  .٣٢٣-٣٢٢": الروض املعطار) "١(
ظلت مسرقند من حيث الرقعة وعدد السكان أوىل مدن ما وراء النهر قاطبة حىت يف تلك ) ٢(

العهود اليت كانت فيها خبارى عاصمة للبالد كما حدث يف عهد السامانيني، وهذه املكانة اليت 
ها مسرقند إمنا ترجع قبل كل شيء إىل موقعها اجلغرايف الفريد عند ملتقى الطرق التجارية الكربى نالت

القادمة من اهلند مارة ببلخ ومن إيران مارة مبرو، ومن أراضي الترك، كما أن ما امتازت به املنطقة 
" انظر . دةمن خصب غري عادي جعل من امليسور لعدد هائل من السكان أن جيتمعوا يف بقعة واح

  .١٧٠" : تركستان من الفتح العريب 
  .٥٣٥" : آثار البالد) "٣(
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ـ ٨٧فتحت على يد القائد قتيبة بن مسلم الباهلي سنة  م، ٧٠٥/هـ
السامانيون بتفويض من املـأمون   م، مث ملكها٧١٢/هـ٩٣وأعاد فتحها سنة  

هـ ، مث تواىل عليها احلكام إىل أن خرا املغول، مث بعـد  ٢٠٤العباسي سنة 
إسالمهم عمروها، واختذها تيمور لنك عاصمة مللكه، ونقل إليهـا الصـناع   

  .وأرباب احلرف، وشيد فيها قصوراً جليلة وآثاراً مجيلة
قرنني، مث حدث فيهـا   مث خضعت مسرقند حلكم الشيبانيني ألكثر من

صراع داخلي وغزاها نادر شاه الفارسي، مث استوىل عليها الـروس يف القـرن   
التاسع عشر وصارت املدينة الثانية بعد طشقند يف األمهية، مث اسـتوىل عليهـا   

  .البالشفة يف القرن العشرين
وخبارى قاعـدتني   -وهي املنافسة التارخيية لبخارى-وكانت مسرقند 

م يف الصني واهلند وروسيا حىت أن دوق روسيا كان يدفع اجلزيـة  لنشر اإلسال
  .سنوياً ألمري خبارى

ومن أهم أعالم مسرقند أبو منصور حممد بن أمحد السمرقندي وهـو  
، وأبو الليث نصر بن أمحد السـمرقندي  "حتفة الفقهاء " فقيه حنفي له كتاب 

، وأبـو  " الغافلني بستان العارفني وتنبيه" هـ صاحب كتاب ٣٧٥املتوىف سنة 
  .منصور املاتريدي املشهور

وهي اليوم قد تغريت مبا استحدث فيها من مناطق صـناعية ومبـاين   
سكنية على منط الطراز الروسي، وفيها صناعات متعددة، ومراكـز للبحـث   
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بإحصـاء سـنة    ٤٠٠.٠٠٠العلمي، ومعاهد علميـة وجتاريـة، وسـكاا    
  .كستان، وهي ثاين مدن مجهورية أوزب)١(م١٩٩٥

ويف مسرقند آثار جليلة شيد كثري منها يف عهد تيمورلنـك، وفيهـا   
وفيها ضريح اإلمام البخاري  -فيما يقال-ضريح قثم بن العباس رضي اهللا عنه 

رمحه اهللا تعاىل، وهو يف ضاحية من ضواحي مسرقند، وفيها قرب تيمورلنك الذي 
  )٢( .يعد آية يف الفن املعماري اآلسيوي

ا القدمية املهمة الكاغد، وهو الورق السمرقندي الـذي  ومن صناعا
  .انتقل سر صناعته من الصني، مث من مسرقند شاع يف العامل كله

  .وفيها مدارس قدمية كثرية حوهلا الروس إىل مبان أثرية سياحية
م، ١٦١٩وأسسـت سـنة   " ومن مدارسها الباقية مدرسة شـريدار  

  )٣( .م١٦٤٦وأسست سنة " طال كاري" ومدرسة 
ويف املدينة مسجد جامع ضخم باسم بيـيب هامن زوجة تيمورلنـك  

م، ٥٠م، وعلو منارته ٤٤م تقريباً، وعلو قبته ١٤٠×١٠٠األثرية لديه، وأطواله 
وقد بناه تيمور لنك ختليداً النتصاراته يف اهلند، وهو من أكرب مساجد العـامل  

ك املعمـاريني  اإلسالمي، وأكرب مسجد يف آسيا الوسطى، وقد جلب تيمورلن

                                                
  .٢٤٨: املسلمون يف آسيا الوسطى) ١(
  .٤/٤٣" : املوسوعة التارخيية اجلغرافية ) " ٢(
  .٢/٢١٥: املصدر السابق) ٣(
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واحلرفيني املهرة من كل بالد الشرق إلمتام بنائه، وجلب األفيال مـن اهلنـد   
   .لتساعد يف النقل واحلمل

ومن أعظم من ملك مسرقند بعد تيمورلنك حفيده أولوغ بيك، وكان 
حمباً للثقافة والفنون والعلوم والعمران، وأتى هلا بالعلماء مـن كـل حـدب    

اً فلكياً ومدرساً للرياضيات، وبىن مدرسة عليـا  وصوب، وكان هو نفسه عامل
للطالب يدرسون فيها العلوم كافة، وبىن مرصداً فلكياً ضخماً ومهماً اكتشف 

م وبنـو  ١٩٢٠م، ورمـموه بعد عام ١٩٠٨العلماء الروس ما تبقى منه سنة 
  .جبواره متحفاً حيوي كتب الفلك النادرة

عاماً علـى إنشـاء    ٢٧٥٠ويتوقع أن حتتفل منظمة اليونسكو مبرور 
  .املدينة

القند يف ذكر علماء "وهناك كتاب باق إىل اليوم جزء منه حمقق امسه 
ذكـر فيـه   ) هـ٥٣٧ت (، ومؤلفه جنم الدين عمر بن حممد النسفي "مسرقند

  )١( !!.املصنف تراجم آلالف من علماء مسرقند 

                                                
  .م١٩٩١/هـ١٤١٢سنة : الرياض . والكتاب مطبوع يف مكتبة الكوثر) ١(
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  )الشاش(طشقند 
  

    :قال القزويين
بالد اهللا وأكثرها خرياً، وكانت عامة دورهم جيري فيهـا  من أنزه " 

  )١(".املاء، وكلها مستترة باخلضرة
  :وقال احلمريي

الشاش مدينة جليلة من عمل مسرقند وليس خبراسان وما وراء النهر " 
كورة وال إقليم على مقدارها يف املساحة أكثر منابر وقرى عامرة مـن هـذه   

توية ال جبل فيها وال أرض مرتفعة، وبساتينها والشاش يف أرض مس... الناحية 
ومترتهاا كثرية، وهي من الثغور اليت يف ناحيـة التـرك، وألهلـها سـطوة     

  )٢(".ومنعة
  :وقال ياقوت احلموي

... خرج منها العلماء، ونسب إليها خلق من الرواة والفصـحاء  " 
مذهب أيب حنيفة وأهلها شافعية املذهب، وإمنا أشاع ا هذا املذهب مع غلبة 

يف تلك البالد أبوبكر حممد بن علي بن إمساعيل القفال الشاشي، فإنه فارقهـا  

                                                
  .ر العباداآثار البالد وأخب) ١(
  .الروض املعطار)  ٢(
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هـ، ٣٦٦وتفقه، مث عاد إليها فصار أهل تلك البالد على مذهبه، ومات سنة 
  )١(".وكان أوحد أهل الدنيا يف الفقه والتفسري واللغة

كستان وهي اليوم عاصمة مجهورية أوزبكستان، وملا دخل الروس تر
نقلوا العاصمة من مسرقند إىل طشقند ألن سكان مسرقند رفضوا تغري الطـابع  
اإلسالمي ملدينتهم ملا احتلها الروس فنقلوا العاصمة إىل طشقند ألن كثرياً مـن  

  .أهلها كانوا من الروس
بالقرب من قزقستان،  -سرداريا–وتقع اليوم على رافد لنهر سيحون 

متراً، وفيها صناعات ثقيلة وخفيفة، وتعـد   ٥٢١وترتفع عن سطح البحر بـ 
اليوم أكرب جممع صناعي يف آسيا الوسطى، وفيها زراعة القطن واألرز والفواكه، 

  .م١٩٩٥وعدد سكاا يربو على املليونني ونصف حسب إحصاء سنة 
اإلدارة الدينية ملسلمي آسيا الوسطى وكازاخستان " ويف طشقند اليوم 

دائرة دولية تعد مستلزمات السفر إىل بيت اهللا احلـرام،  وتتبع هذه اإلدارة ... 
ولغتها أوزبكية، وهلذه اإلدارة ممثلون يف اجلمهوريات األخرى يطلق على كل 

م، وعقـدت أول  ١٩٤٦أسست هذه اإلدارة يف العام ". القاضي"واحد منهم 
م يف طشقند مبناسبة مرور ثالثني عاماً علـى  ١٩٧٦مؤمتر إسالمي هلا يف العام 

                                                
  .معجم البلدان) ١(
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وهي أكرب اإلدارات األخرى وأمهها، حيث تشرف على إصدار مجيع . تأسيسها
  )١(".املطبوعات اإلسالمية، ولديها مكتبة إسالمية عامة

اإلدارة الدينية " ، ويشرف عليه " معهد اإلمام البخاري"ويف طشقند 
  )٢(.ومقرها مدينة أوفا وهي عاصمة بشكرييا" ملسلمي مشال القوقاز

  )٣(.م١٦٠٠وأسست سنة " براق خان " وفيها مدرسة 
  

                                                
  .٢/١١١" : املوسوعة التارخيية اجلغرافية ) "١(
  .املصدر السابق)  ٢(
  .٢/١١٥: املصدر السابق)  ٣(
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  فرغانة
  

    :قال القزويين
فرغانة ناحية مشتملة على بالد كثرية بعد ما وراء النهر، متامخة لبالد "

الترك، أهلها من أمت الناس أمانة وديانة، على مذهب أيب حنيفة، وأحسن الناس 
  )١("…صورة، كانت ذات خريات وغالت ومثرات 

  :وقال ياقوت احلموي
كان ا أربعـون  : يقال  -البساتني–كثرية اخلري، واسعة الرستاق "

من األعنـاب واجلـوز    -يف اجلبال املمتدة بني الترك وبينها-منرباً، وبفرغانة 
والتفاح وسائر الفواكه، والورد والبنفسج وأنواع الرياحني، مباح ذلك كله ال 

بال كـثرية ممـا وراء   مالك له وال مانع مينع اآلخذ منه، وكذلك يف جباهلا وج
  .النهر من الفستق املباح ما ليس ببلد غريه

  :قال األصطخري
فرغانة اسم اإلقليم، وهو عريض موضوع على سعة مدا وقراهـا،  

اخسيكث، وليس مبا وراء النهر أكثر مـن قـرى    -أي عاصمتها -وقصبتها 
  )٢(…فرغانة 

  :وقال احلمريي واصفاً عاصمتها اخسيكث اآلنفة الذكر
                                                

  ".آثار البالد) "١(
  .٤/٢٤٨": معجم البلدان) "٢(
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هي على شط ر الشاش، على أرض مستوية، بينها وبني اجلبل حنو و"
ومصلى العيد على النهر، وبفرغانـة  … نصف فرسخ، وهي على مشال النهر 

  )١("…معادن الذهب والفضة بناحية اخسيكت، وهلا مدن كثرية
ومن مشاهري علماء فرغانة القاضي حسن بن منصـور األوزجنـدي   

  ).هـ٥٩٢ت (وله فتاوى مشهورة  الفرغاين املشهور بقاضي خان،
 )٢("وفيهم كثرة وشهرة يف كل فن ونوع من العلوم: "وقال السمعاين

  .وهذه الكلية عجيبة
يف أوزبكسـتان  " سـيحون "وهي ممتدة يف واد على ر سـرداريا  

  )٣( .يزرع فيه القطن والكروم. وطاجيكستان وقريغيزستان
عظم أراضي فرغانـة  يف النصف األول من القرن التاسع عشر كان م

خاضعاً لسيطرة خانية قوقند وحكامها األوزبكيني الذين خاضوا حروباً ضـد  
دويالت جماورة وخصوصاً إمارة خبارى اليت انشقت عن خانية قوقند، إضـافة  
إىل اشتباكات مستمرة مع اإلمرباطورية الروسية الزاحفة على آسيا الوسطى من 

  .الشمال

                                                
  ".الروض املعطار) "١(
  .٤/٣٦٧" : األنساب) "٢(
  .٤٥-٤/٤٤" : اجلغرافية املوسوعة التارخيية ) " ٣(
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واخر سبعينات القرن التاسع عشر وضم وبعد سقوط خانية قوقند يف أ
أراضيها إىل روسيا شهد سهل فرغانة تقدماً اقتصادياً، وازدهر فيه زراعة القطن 

  .اليت كانت تغذي مصانع النسيج الروسية
الثورة الشيوعية شهدت املنطقة حرباً طويلة شنتها جمموعة من ااهـدين  وبعد 
  .مسكني بالدينقُمعت فإن السكان ظلوا متوعلى أن احلركة 

ملا قُسم وادي فرغانة على اجلمهوريات الثالث نشبت املشكالت بسـبب  
  )١( .تداخل القوميات، فأصبح كثري من األوزبك داخل قريغيزستان

 

                                                
  .١٥/٧٠" : املوسوعة التارخيية اجلغرافية ) " ١(
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  كاشغر
    

وهي أهم مدينة يف التركستان الشرقية، وكانت عاصمتها دهراً طويالً، 
يف مجلة ما غريوه من أمساء مدن  )١("شوفو"وملا استوىل عليها الشيوعيون مسوها 

  .التركستان
  :وقال عنها ياقوت احلموي

يسافر إليها من مسرقند وتلك  -بساتني–هي مدينة وقرى ورساتيق "
النواحي، وهي يف وسط بالد الترك، وأهلها مسلمون، ينسـب إليهـا مـن    

عظ، املتأخرين أبو املعايل طُغرلْشاه حممد بن احلسن بن هاشم الكاشغري الـوا 
 ٤٩٠وكان فاضالً، مسع احلديث الكثري، وطلب األدب والتفسري، ومولده سنة 

وأبوعبداهللا احلسني بن علي بن خلف بن جربائيل األملعي الكاشغري، كان ... 
وصنف من احلديث زائداً علـى  ... شيخاً فاضالً واعظاً، وله تصانيف كثرية 
  )٢("٤٨٤مائة وعشرين مصنفاً، وتويف ببغداد سنة 

                                                
  .٣٣٣: املوسوعة التارخيية اجلغرافية) ١(
  .٤٣١-٤/٤٣٠": معجم البلدان) "٢(



  
               ٨٤ 

 
  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

  :وقال احلمريي
  )١("كثرية اخلريات، فيها متاجر وبضائع، وهي على ر صغري" 

  :وقال السمعاين
هي من ثغور املسلمني اليوم، خرج منها مجاعة من أهل العلم يف كل "
  )٢("فن

                                                
  ".الروض املعطار) "١(
  .٣٢٦-١٠/٣٢٤" : األنساب) "٢(
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  )شهر سبز(كَش 
    

كانت تعد أَعظم مدن الصغد، وتدهورت على عهد السامانيني، وهي 
  )١(.ز، وينطقها األهايل شرسبزاليوم معروفة باسم شهر سب

  :وقال القزويين
ويف عامة دورهـا املـاء اجلـاري    ... مدينة بقرب مسرقند حصينة "
ومن . ومن مفاخرها أبو إسحاق الكَشي املشهور باجلود والكرم... والبستان 

العجائب ما حكي عنه أن بعض أصدقائه شكا إليه سوء حاله وكثرة ديونـه  
. اصرف هذا يف دينك: دار دينه ووزن يف احلال وقالفسأله أبو إسحاق عن مق

اصرف هذا يف مصاحلة شأنك، وجعل يعتذر إليه اعتـذار  : مث وزن مثلها وقال
بكـائي  : فلما ذهب الرجل بكى بكاًء شديداً، فسئل عن بكائه فقال. املذنب

على غفليت عن حال صديقي حىت افتقر إىل رفع احلال إيل، والوقوف موقـف  
  )٢( !!!"السؤال

سواألول أشهر وأكثر )٣(.ويقال هلا أيضاً ك.  

                                                
  .٢٣٨" :تركستان من الفتح العريب) "١(
  .٥٥٤ :"آثار البالد) "٢(
  .٥/٧٨": نساباأل) "٣(
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  مرغالن
      

وتعرف قدمياً باسم مرغينان، وتقع يف اجلنوب الشـرقي مـن وادي   
مبرور  ٢٠٠٧فرغانة، وهي مدينة قدمية، وكان متوقعاً أن حيتفل اليونسكو سنة 

  .ألفني عاماً على تأسيسها
ت (فرغاين املرغيناين ومن علمائها على بن أيب بكر بن عبد اجلليل ال

: " وشـرحه " بداية املبتدي"، من أكابر فقهاء احلنفية، من تصانيفه )هـ٥٩٣
  ".اهلداية 

من أشهر البالد من نواحي فرغانـة، وقـد   "ويصفها  السمعاين بأا 
 )١(.أصحبت منذ عهد القراخانيني أهم مدن املنطقة

  

                                                
  .٢٧٠-٢٦٩" : تركستان من الفتح العريب) "١(
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  )قَرشي) (نخشب(نسف 
      

التاريخ اإلسالمي، أما اسم املدينة احلايل فلم  ونسف مدينة مشهورة يف
قصر بلغة املغول، الذين سـيطروا  : تتسم به املدينة إال قبل ستة قرون، وقرشي

على املدينة يف القرن الرابع عشر امليالدي، وكان النهر جيري وسـط املدينـة،   
وعلى ضفته دار اإلمارة، وا مسجد جامع وموضع لصالة العيد، واألسـواق  

واملسافة من خبارى إىل نسف حوايل تسـعني  .  دار اإلمارة واملسجد اجلامعبني
  )١( .ميالً

وكان امسها قدمياً خنشب، ويقال إن نسفاً تعريب لنخشـب، وقـال   
  :ياقوت

كـثرية  ... ومسرقند ) أموداريا(من مدن ما وراء النهر بني جيحون "
ل العلم يف كل فـن  خرج منها مجاعة كثرية من أه) البساتني(األهل والرستاق 

وقد خرج منها خلق كثري مـن  ... وهلا ر واحد جيري يف وسط املدينة ... 
  )٢( ..."العلماء 

                                                
  .٢٤٠" : تركستان من الفتح العريب) "١(
  .٥/٢٨٥" : معجم البلدان) "٢(
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  :وقال القزويين
مدينة مشهورة بأرض خراسان منها األولياء واحلكماء ينسب إليهـا  "

وينسب إليها أبو تراب عسكر بن احلصـني النخشـيب   ... احلكيم ابن املقفع 
  )١("صمصاحب حامت األ

ومن أهم علمائها أبو الربكات عبداهللا بن أمحد بن حممـود النسـفي   
احلنفي، أحد الزهاد املتأخرين، واألئمة املعتربين، وقد ألف تفسـري النسـفي   

تويف . ومؤلفات أخرى" مدارك التنـزيل وحقائق التأويل"املشهور املسمى بـ 
  )٢( .هـ رمحه اهللا تعاىل٧٠١سنة 

علماء يف كل فن مجاعة ال يحصون، كما ذكـر  وقد خرج منها من ال
 .السمعاين

                                                
  ٤٦٦" : آثار البالد) "١(
  .١/٣٠٤" : التفسري واملفسرون"انظر ) ٢(
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  املدن اليت كانت معروفة مث اندثرت
    

 :أسفيجاب .١
دار  ١٧٠٠كانت ثغراً جليالً، ودار جهاد، وقال املقدسي إنه كان فيها 

وكان منهم مجاعة من  )١(للمتطوعة اجلهاديني، ولعلها اليوم قرية سريام،
  )٢(.ن منصور األسفيجايبالعلماء، منهم أبو علي احلسن ب

  :وقال ياقوت
النهر بلد ال خراج عليها إال أسفيجاب؛  وراءمل يكن خبراسان وال مبا "

ألا كانت ثغراً عظيماً فكانت تعفى من اخلراج وذلك ليصرف أهلها 
حىت أتت على ... خراجها يف مثن السالح واملعونة على املقام بتلك األرض 

فبقيت تلك اجلنان خاوية ... صروف الزمان تلك النواحي حوادث الدهر و
على عروشها تبكي العيون وتشجي القلوب، منهدمة القصور، متعطلة املنازل 

فلم يبق من تلك اجلنان والقصور املشرفة غري حيطان مهدومة ... والدور 
وآثار من أمم معدومة، وقد كان أهل تلك البالد أهل دين متني وصالح مبني 

اإلسالم فيهم غض املَجىن حلو املعىن، حيفظون حدوده ونسك وعبادة، و

                                                
  .٢٩٢-٢٩٠" : تركستان من الفتح العريب) "١(
  .١/٤٣٤" : األنساب) "٢(
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ويلتزمون شروطه، مل تظهر فيهم بدعة استحقوا ا العذاب واجلالء ولكن 
  )١("يفعل اهللا بعباده ما يشاء

 :بِيكَند .٢
وكانت حصناً على بعد مخسة فراسخ من خبارى، واشتهرت قبل اإلسالم 

حىت أطلق عليها مدينة وبعده، وكانت هلا جتارات مع الصني وغريها 
وهي اليوم  )٢(.التجار، مث خربت بعد ذلك يف القرن السادس اهلجري

   )٣(.أطالل
  :وقد قال ياقوت احلموي وهو من أهل القرن السابع اهلجري

مث ذكر " كانت بلدة كبرية حسنة، كثرية العلماء، خربت منذ زمان"
ور حممد بن يوسف ، وذكر عاملها املشه!!أن ا قرابة ألف رباط للغزاة 
  )٤(.البيكندي شيخ اإلمام البخاري

  :وقال احلمريي 
 )٥("افتتحها قتيبة بن مسلم سنة سبع ومثانني"

                                                
  .١/١٧٩":لبلدانمعجم ا) "١(
  .٢١٨-٢١٧" : تركستان من الفتح العريب) "٢(
  .٢١٨: املصدر السابق) ٣(
  .١/٥٣٣" : معجم البلدان) "٤(
  .١٢٣" : الروض املعطار) "٥(
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 نبذة عن أهم مدن التركستان التارخيية

  :فربر .٣
   )١(.وهي بلدة قريبة من خبارى، وقد خربت منذ وقت بعيد

ومن أشهر علمائها حممد بن يوسف الفربري راويـة صـحيح اإلمـام    
 )٢( .البخاري رمحه اهللا عليهما

  .إىل هنا مت الكتاب واهللا املوفق للصواب  

                                                
  .٢١٦" : تركستان من الفتح العريب) "١(
  .٢٤٦-٤/٢٤٥" : معجم البلدان) "٢(



  
               ٩٢ 

 
  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

 املصادر واملراجع
   

. نشر دار صادر. زكريا بن حممد القزويين" : آثار البالد وأخبار العباد"ـ
  .بريوت

تعليق ) هـ٥٦٢ت (أبو سعد عبدالكرمي بن حممد السمعاين " األنساب"ـ
وىل سنة بريوت الطبعة األ. نشر دار الكتب العلمية. عبداهللا البارودي

  .هـ١٤٠٨
نشر امع . ترمجة صالح صالح. فيتايل نومكني وأندريه فيتسكي" : خبارى"ـ

  .م١٩٩٥أبو ظيب الطبعة األوىل سنة . الثقايف
  .توخي أخون أركني:  "البلد اإلسالمية املنسي: تركستان الشرقية "ـ
. د :حتقيق. حممد بن عبداملنعم احلمريي": الروض املعطار يف خرب األقطار"ـ

  .بريوت. نشر مكتبة لبنان. إحسان عباس
فاسيلي بارتولد، وترمجة ": تركستان من الفتح العريب إىل الغزو املغويل"ـ

الكويت سنة . نشر الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب. صالح هاشم
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١

الطبعة الثانية سنة . حممد حسني الذهيب. د" التفسري واملفسرون"ـ
  .م بدون دار نشر١٩٧٦/هـ١٣٩٦



                                                                       
                                                                       ٩٣ 

  
 املصــادر واملراجـــع

  
. أبو ظيب. نشر امع الثقايف. ترمجة صالح صالح. فيتايل نومكني" :مسرقند"ـ

  .م١٩٩٦الطبعة األوىل سنة 
  .شبكة إسالم أون الين"ـ
  .شبكة األخبار العاملية األيغورية"ـ
، الطبعة "الفتح املبني يف بعض أحوال اإلسالم واملسلمني يف االحتاد السوفييت"ـ
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤عبد احلميد جعفر الداغستاين، -وىل األ
جنم الدين النسفي، مكتبة الكوثر، الرياض، ": القند يف ذكر علماء مسرقند"ـ

  .هـ١٤١٢
، خبارا وما وراء النهر ، حممد ناصر العبودي  "يف بالد املسلمني املنسيني"ـ

  .م١٩٩١، هـ ١٤١٢لطبعة األوىل 
  ".جملة اتمع"ـ
صفي الدين عبداملؤمن بن " الع على أمساء األمكنة والبقاعمراصد االط"ـ

دار إحياء . حتقيق األستاذ علي البجاوي). هـ٧٣٩ت (عبداحلق البغدادي 
  .القاهرة. عيسى البايب احلليب وشركاه: الكتب العربية

  .خالد املطري.د": املسلمون يف آسيا الوسطى والقوقاز"ـ



  
               ٩٤ 

 
  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

حممد علي البار، نشر دار .، د"التاريخ املسلمون يف االحتاد السوفييت عرب"ـ
نشر دار األندلس اخلضراء ، ١٩٨٣ – ١٤٠٣الشروق، الطبعة األوىل سنة 

  .١٤٢٠/٢٠٠٠الطبعة األوىل . للنشر والتوزيع جدة
شريين .د: "مسلمو تركستان والغزو السوفييت من خالل التاريخ واألدب"ـ

  .حسنني
سنة . بريوت. صادرنشر دار . ياقوت احلموي": معجم البلدان"ـ

  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧
نشر بريوت سنة . مسعود اخلوند": املوسوعة التارخيية اجلغرافية والسياسية"ـ

  .م٢٠٠٣
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 فهرس احملتويـــات

  فهرس احملتويات
  

  رقم الصفحة  املوضـــــــــوع

  ٣  املقدمة 
  ٦  متهيد 

  ١٣  احملتويـــات
  ١٤  ارخيية اليت أدت إىل ضعف العلماءاألسباب الت: املبحث األول
  ١٤  لقلة التواصل الثقايف بني األجيا: املطلب األول
  ١٨  يني على املنطقة وحماربة علمائهاسيطرة الروس والصين: املطلب الثاين

  ٣٠  ضعف العامل اإلسالمي واجلمود الذي عم املسلمني: املطلب الثالث
  ٣١  ذاتية يف العلماء أدت إىل ضعفهم أسباب:املبحث الثاين
  ٣١  غال العلماء باجلهاد عن طلب العلم ونشرهانش:املطلب األول
  ٣٢  تعلق بعض العلماء بالتصوف يف شقه السليب:املطلب الثاين
  ٣٤  ق ذاتية يف عدد من هؤالء العلماءوجود عوائ :املطلب الثالث

  ٣٤  ضعف اللغة -١       
  ٣٤  وضعف االتصال يف العامل اإلسالميقلة الوعي  -٢       
  ٣٤  صيلة العلمياحل ضعف -٣       

  ٣٦  واجب املسلمني جتاه بعث احلركة العلمية يف تركستان:املبحث الثالث
  ٣٩  التارخيية تركستاننبذة عن مدن :املبحث الرابع



  
               ٩٦ 

 
  بني املاضي واحلاضر) التركستان(علماء آسية الوسطى 

  رقم الصفحة  املوضـــــــــوع

  ٤٠  )اندوكن(أندجيان 
  ٤١  )يوزكند) (أوزكند(أوزجند 

  ٤٣  أُوش
  ٤٤  خبارى
  ٥٨  ترمذ

  ٦١  )خجندة(خجند 
  ٦٢  )خيوة(خوارزم 

  ٦٥  رقندمس
  ٧٦  )الشاش(طشقند 
  ٧٩  ةفرغان
  ٨٣  كاشغر
  ٨٥  )شهر سبز(كش 

  ٨٦  مرغالن
  ٨٧  )قَرشي) (نخشب(نسف 

  ٨٩  ملدن اليت كانت معروفة مث اندثرتا
  ٩٢  املصادر واملراجع

  ٩٥  فهرس املوضوعـــات
 


